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 المرحلة االولى / الدراسة الصباحیة

 تقدیر الدرجة المواد الدراسیة اسم الطالب ت
 ناجح بقرار 1كیمیاء حیاتیة ف حوراء اموري فاضل     .1
 مقبول 1التشریح ف عبیر ثامر احمد       .2
 مقبول 2الحاسوب ف سامي حسین علي  .3

 

 

 المرحلة الثانیة / الدراسة الصباحیة

 تقدیر الدرجة المواد الدراسیة اسم الطالب ت
 مقبول فسلجة االمراض ایات صباح عبد المھدي    .1

 مقبول 1 احیاء مجھریة

 راسب فسلجة االمراض علي جاسم أسماء  .2

 مقبول 2احیاء مجھریة  تبارك وسام فاضل        .3

 مقبول 2احیاء مجھریة  زھراء مجید حمید      .4

 راسب 2احیاء مجھریة  علي حسین عصمت        .5

 مقبول فسلجة االمراض      حمیدغفران جعفر   .6

 ناجح بقرار 2احیاء مجھریة  محاسن حسام عباس  .7
بقرارناجح  2احیاء مجھریة  مریم حیدر إبراھیم  .8  

 



 

 

 المرحلة الثانیة / الدراسة المسائیة 

 تقدیر الدرجة المواد الدراسیة اسم الطالب ت
 مقبول فسلجة االمراض احمد الشفیع عبد هللا   حسین  .1

 متوسط 1احیاء مجھریة 
 متوسط 1احیاء مجھریة احمد كاطع دحام  .2

 ناجح بقرار 2احیاء مجھریة
 مقبول االمراضفسلجة  امجد كریم كامل  .3

 مقبول 1تمریض البالغین  عیدكامیر عبد الكاظم   .4

 متوسط 2احیاء مجھریة
 راسب 2احیاء مجھریة امیر فاضل حسین  .5
 مقبول 2احیاء مجھریة باقر علي راضي  .6

 مقبول 2ادویة 

 مقبول 2احیاء مجھریة  ین علي رحیمنحس  .7

 مقبول 1احیاء مجھریة سجاد محمد عبد  .8

 مقبول 2مجھریةاحیاء 

 راسب فسلجة االمراض شھد رزاق جبار  .9
 مقبول 2احیاء مجھریة

 مقبول 1احیاء مجھریة ضیاء حیدر خضیر  .10

 متوسط 2احیاء مجھریة
 مقبول 2احیاء مجھریة عبد الھادي خصاف حمود  .11

 مقبول 2احیاء مجھریة  كرار خالد حسن  .12

 بقرارناجح  2احیاء مجھریة  ماھر حذیفة عبد الرزاق  .13
 مقبول 2احیاء مجھریة  محمد علي حسین  .14



 متوسط 2ادویة 
 مقبول 1احیاء مجھریة  محمود باسم كاظم  .15

 مقبول 2احیاء مجھریة

 مقبول 1احیاء مجھریة  مرتضى علي عبد العباس  .16

 مقبول 2احیاء مجھریة

 مقبول 2احیاء مجھریة مرتضى محمد ھامان  .17

 مقبول 2احیاء مجھریة  نبراس حسین محسن  .18

 مقبول 1احیاء مجھریة  كرار كریم محمد  .19

 مقبول 1احیاء مجھریة  ماجد یاس عواد  .20

 مقبول 1احیاء مجھریة  محمد حمید احمد  .21

 مقبول 1احیاء مجھریة  منتظر عبد العظیم عبد هللا  .22

 مقبول 1احیاء مجھریة  احمد رضوان عبد ناصر  .23

 مقبول االمراضفسلجة  علي عبد الحسن جریان  .24

 مقبول 2ادویة 
 مقبول فسلجة االمراض احمد عامر اغنیان  .25

 متوسط 1احیاء مجھریة 
 متوسط 2تمریض البالغین 

 متوسط فسلجة االمراض احمد علي حسین  .26
 مقبول 1احیاء مجھریة

 ناجح بقرار 2احیاء مجھریة
 مقبول 2ادویة

 مقبول فسلجة االمراض حسام ماجد محمد  .27

 مقبول 2احیاء مجھریة 

 ناجح بقرار 1تمریض البالغین 
 متوسط 2ادویة 

 مقبول 1ادویة 



 حسین رشید حمید  .28
 
 
 

 مقبول 1احیاء مجھریة 

 مقبول 2احیاء مجھریة 

 مقبول 2ادویة

 ناجح بقرار فسلجة االمراض
 ناجح بقرار فسلجة االمراض سلطان فاضل شاوي  .29

 مقبول 1مجھریة احیاء 

 ناجح بقرار 2احیاء مجھریة 
  ناجح بقرار 1تمریض البالغین 

 متوسط 2تمریض البالغین 

 مقبول 2ادویة 

 متوسط 1ادویة 

 راسب فسلجة االمراض عدي عباس فیصل  .30

 مقبول 2ادویة 

 ناجح بقرار 1تمریض البالغین 
 مقبول 1 احیاء مجھریة

 راسب 2 مجھریةاحیاء 

 علي داود سلمان  .31
 
 
 
 
 
 
 

 راسب فسلجة االمراض

 مقبول 1احیاء مجھریة 

 مقبول 2احیاء مجھریة 

 مقبول تقییم صحي

 مقبول 2 تمریض البالغین

 راسب 1 تمریض البالغین

 متوسط 1 ادویة

 مقبول 2 ادویة

 مقبول فسلجة االمراض عمار علي ناصر  .32

 مقبول 1 مجھریةاحیاء 



 مقبول 2 احیاء مجھریة

 مقبول 1 تمریض البالغین

 متوسط 2 تمریض البالغین

 متوسط 1احیاء مجھریة  محمد اثیر عباس  .33

 مقبول 2احیاء مجھریة 

 ناجح بقرار فسلجة االمراض
 مقبول 1 احیاء مجھریة مرتضى محمد خضیر  .34

 مقبول 2 احیاء مجھریة

 مقبول 2ادویة 

 مقبول فسلجة االمراض مشكور ولید مشكور  .35

 متوسط 1 احیاء مجھریة

 راسب 2 احیاء مجھریة

 ناجح بقرار 1تمریض البالغین 
 مقتدى قاسم صحن  .36

 
 
 

 مقبول فسلجة االمراض

 راسب 1  احیاء مجھریة

 راسب 2  احیاء مجھریة

 متوسط 1 ادویة

 مقبول 2 ادویة

 مقبول فسلجة االمراض عالء محمدمنتظر   .37

 راسب 2 احیاء مجھریة

 ناجح بقرار 1تمریض البالغین 
 راسب 1 تمریض البالغین  یوسف سامي عبد االلھ  .38

 راسب 1ادویة 

 مقبول 2ادویة 

 

 



 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة/ الدراسة المسائیة

 تقدیر الدرجة المواد الدراسیة اسم الطالب ت
 ناجح بقرار النمو والنماء مرتضى باسم نجم    .1

 غیر مستوفي التدریب الصیفي
 ناجح بقرار تمریض األطفال  احمد صبري منسي   .2

 راسب النمو والنماء  
 مقبول تمریض االم والولید

 

 


